
tự Hào Di tícH nGàn năM

Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ 
mùng mười tháng ba. câu ca dao thiết 
tha ấy nhắc nhớ mỗi người dân đất Việt 
từ miền xuôi tới miền ngược, từ làng quê 
lên thành thị rằng, chúng ta là anh em 
máu mủ ruột rà, là con rồng cháu tiên. 
Đó cũng là minh chứng hùng hồn cho 
cách ứng xử của dân gian với ngày giỗ 
tổ, một cách ứng xử rất tự nhiên nhưng 
chứa đựng tình cảm chân thành thăm 
thẳm. năm 2007, nhà nước chính thức 
ban hành quy định cho người lao động 
được nghỉ một ngày vào ngày giỗ tổ. 
từ đó, cả dân tộc ta có thêm một ngày 
kỉ niệm trọng đại, ý nghĩa và vô cùng 
thiêng liêng. 

nằm trong chuỗi hoạt động chương 
trình Du lịch về cội nguồn hợp tác 3 tỉnh 

phú thọ - Lào cai - yên Bái, Lễ hội Đền 
Hùng 2011 chủ yếu là trình diễn, phục 
dựng các lễ hội truyền thống đặc sắc của 
vùng đất tổ. chương trình lễ hội đền 
Hùng năm nay được tổ chức từ ngày 6 - 
10/3 (âm lịch), với 32 hoạt động văn hóa 
nghệ thuật trải dài từ thành phố Việt trì 
- trung tâm lễ hội, đến các huyện, thị xã 
và các xã vùng ven khu di tích Đền Hùng. 

chính phủ đã giao UBnD tỉnh phú thọ 
làm chủ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội 
Đền Hùng các năm lẻ, phối hợp với các 
bộ  Văn hóa, thể thao và Du lịch và mời 
ít nhất 5 tỉnh, thành phố tham gia, để 
sau 12 năm, tất cả các tỉnh, thành phố 
trong cả nước đều được góp giỗ. năm 
nay, có 14 tỉnh, thành phố, đại diện cho 
3 miền, góp giỗ và tham gia các hoạt 

Đến Đền HùnG Là Về Với cHa Mẹ

nHữnG năM Gần Đây, ĐảnG Và nHà nƯớc Đã Và ĐanG có nHiềU 
cHỦ trƯơnG, cHínH SácH QUan trọnG nHằM Bảo tồn Và pHát 
HUy nHữnG Giá trị Di Sản Văn Hóa Dân tộc. tUy nHiên, tronG 
QUá trìnH triển KHai tHực Hiện Gặp pHải nHiềU Vấn Đề Bất cập, Đòi 
Hỏi Mỗi cHúnG ta cần pHải Ý tHức Hơn nữa trácH nHiệM cônG 
Dân cỦa MìnH, Mà trƯớc tiên Là có nHữnG cácH ứnG Xử tícH 
cực Với các Di Sản Văn Hóa Mà cHa ônG Để Lại. 
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động trong chương trình. ngoài các 
hoạt động liên quan đến văn hóa, thể 
thao và du lịch còn có hội thảo khoa học 
quốc tế về tín ngưỡng Hùng Vương, tiến 
tới đề nghị UnESco công nhận là di sản 
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 
loại.

những ngày này, tại khu di tích lịch 
sử Đền Hùng (thuộc huyện Lâm thao, 
tỉnh phú thọ) có lượng du khách thập 
phương tập trung về đây rất đông. Để 
đảm bảo tốt công tác tổ chức, tiếp đón 
đồng bào trong dịp Lễ hội Đền Hùng 
2011 này, các đơn vị tổ chức đã chuẩn 
bị chu đáo hơn so với những năm trước 
đây. ông nguyễn tiến Khôi (trưởng BQL 
Di tích Đền Hùng) cho biết: “riêng Khu 
di tích lịch sử Đền Hùng được giao trực 
tiếp trông nom lăng miếu tổ tiên. trong 
mấy năm qua, Đảng, nhà nước đã quan 

tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo đền, đài, các 
công trình hạ tầng. Đặc biệt, để đảm 
bảo cảnh quan môi trường, nếp sống 
văn hóa trong Khu di tích, Ban tổ chức 
đã sắp xếp lại hàng quán, bố trí  ngăn 
nắp các địa điểm bán hàng; những 
tuyến giao thông được tăng cường biển 

chỉ dẫn để hướng dẫn du khách vào với 
khu trung tâm tổ chức lễ hội được thuận 
lợi; công tác vệ sinh môi trường cũng 
đảm bảo tương đối tốt; chăm sóc vườn 
hoa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường 
cho Khu di tích ngày càng sạch đẹp” .

Khu di tích Đền Hùng đã có nhiều dự 
án trùng tu, tôn tạo được triển khai. Khi 
chúng tôi đến, chương trình tu bổ khu 
di tích Đền Hạ và Đền Giếng đang được 
khẩn trương hoàn thiện để kịp ngày khai 
mạc lễ hội. Được hỏi về thực trạng trùng 
tu di tích hiện nay, pGS.tS phạm Quốc 
Sử (trường Đại học Sư phạm Hà nội) có 
ý kiến: “Do đặc điểm khí hậu ở nước ta 
không thuận lợi cho độ bền vững của 
các vật liệu xây dựng, nên việc tôn tạo 
các di tích đã xuống cấp, hoặc có nguy 
cơ xuống cấp là rất cần thiết. Với di tích 
Đền Hùng mang giá trị lớn về ý nghĩa 

“cần pHải Đẩy MạnH Giáo 
Dục, tUyên trUyền, Giải Mã 
cHo nHân Dân HiểU ĐƯợc Ý 
nGHĩa, Bản cHất cỦa các Di 
Sản Văn Hóa Vật tHể Và pHi 
Vật tHể. có HiểU ĐƯợc tHực 
cHất Giá trị cỦa Di tícH, 
cHúnG ta Mới có tHể Bảo 
tồn, tôn tạo Và pHát HUy 
các Di Sản Văn Hóa này.” - 
pGS.tS trần LâM Biền

54 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



Văn Hóa - nGHệ tHUật

lịch sử, văn hóa và tâm linh, còn giá trị về 
kiến trúc thì lâu nay ít người đề cập đến. 
Vả lại, từ xưa tới nay, việc trùng tu di tích 
của mỗi thời đại đều để lại những dấu 
ấn của thời đại đó. Vì thế mà cùng một 
di tích lại có nhiều tầng văn hóa khác 
nhau”.

HànH HƯơnG Về Với cội nGUồn

Một cách ứng xử khác rất tự giác, đó là 
ý thức của du khách khi hành hương về 
đây. pGS.tS phạm Quốc Sử (trường Đại 
học Sư phạm Hà nội) chia sẻ: “tôi cũng 
như nhiều du khách khác ý thức rằng, 
Đền Hùng là một không gian sinh hoạt 
văn hóa, có ý nghĩa biểu tượng giúp cho 
hậu thế tưởng nhớ tới công đức tổ tiên. 
Đến không gian tưởng niệm này, trong 
ý thức mỗi chúng ta sẽ hình dung tìm về 
quá khứ mà bấy lâu chúng ta tưởng đã 
đi qua”. 

phải chăng đó là ký ức dân tộc, là truyền 
thống đã ăn sâu trong tiềm thức nhân 
dân mà khi người ta đến với không gian 
lễ hội Đền Hùng sẽ được thức dậy từ 
những trò chơi dân gian mà bên cạnh 
là hình ảnh đền miếu linh thiêng. Bà 
nguyễn thị tư (quê nam Định) bày tỏ: 
“tôi đến Đền Hùng là thấy như được về 
với cha với mẹ, thấy yên tâm và cầu xin 
mọi sự tốt lành.” 

có những du khách đến để cầu xin một 
điều gì đó, lại có người đến hội chỉ để 
tham quan du lịch. Em Vũ thị thùy Linh 
đến từ trường Đại học Hà nội vui vẻ: 
“Em đi chơi cùng một nhóm bạn ở lớp, 
chỉ đi để tham quan thôi. Đến đây có 
một không gian thoáng mát, nhiều hoạt 
động vui chơi khiến cho đầu óc bớt căng 
thẳng sau những ngày học tập vất vả.”

Khi được hỏi, suy nghĩ về thái độ ứng 

xử của người dân trong ngày Quốc giỗ. 
pGS.tS phạm Quốc Sử bày tỏ: “theo tôi, 
đã tham gia lễ hội thì tâm trạng phải 
thật sự thoải mái, nhẹ nhàng. còn mỗi 
người một tâm nguyện, có người đến để 
tri ân tiên tổ, có người đến cầu xin gì đó, 
có người đến chỉ để tham quan, đó là 
điều bình thường". 

theo quan sát của chúng tôi thì năm nay 
hoạt động của các dịch vụ phục vụ lễ 
hội đi vào nề nếp hơn. Du khách thập 
phương đến Đền Hùng với ý thức giữ gìn 
trật tự vệ sinh công cộng khá tốt. những 
hành động tiêu cực như viết, vẽ bẩn lên 
di tích, chèo kéo du khách mua hàng đã 
giảm mạnh. 

                     Văn tHiện
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